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1  Innledning 

Planområdet Skeislia Familietun ligger sørøst for Skeikampen i Gausdal Kommune. Areal+ AS har på 

vegne av Ola Idar Løkken forslag om å regulere deler av områdereguleringsplan for Skei Sør.  

Planområdet grenser mot Skeisvegen i sør og arm av Hågåslettvegen i nord. Plangrensa følger 

teiggrensa mot gnr./bnr. 197/23 i øst og 220/1 i vest. Området ligger i umiddelbar nærhet øst for 

planområdet Skeikampen Skiarena som utvikles til langrenns- og skiskytingsanlegg.  Planområdet 

ligger 670 moh ca 20 kilometer fra Segalstad Bru. 

 

Illustrasjon 1: Skeislia Familietun ligger langs Skeisvegen, sørøst for Skeikampen. 

 

 

Illustrasjon 2: Hytteområdet grenser til Skeisvegen i sør og ligger i skogbeltet rundt 670 moh.  
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Hensikten og beskrivelse av planforslaget  

Hensikten med planendringen er å legge til rette for høyere arealutnyttelse (flere enheter). Området 

er i gjeldende plan regulert til 6 frittliggende tomter hvorav bare en er solgt og bebygd. 

 

Reguleringsplanarbeidet søker å legge til rette for mer arealeffektiv utnyttelse i denne delen av Sør-

Skei. Planområdet ligger lavt i lisona under Slåseter, nær hovedvegen til Skeikampen og nær 

Skeikampen Skiarena. Vi mener området er godt egna for høyere utnyttelse. Hensikten er videre å 

justere regulert skiløypa gjennom området slik den er etablert og blir preparert i dag.  

 

Planendringen endrer arrondering av de ubebygde tomtene (H2-12, H2-13, H2-14, H2-15 og H2-16). 

Justeringene av tomtestrukturen vil også medføre endring/forlengelse av tilhørende atkomstveier og 

endring av grønnstruktur. Planendringen vil skje innenfor området avgrenset med rød stiplet linje i 

kartet nedenfor.   

 

Medvirkning 

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i GD og på Areal + sin hjemmeside den 16.06.2020.  Alle 

offentlige myndigheter, berørte naboer og grunneiere fikk tilsendt varsel om oppstart av planarbeidet 

med mulighet for medvirkning innen merknadsfristen den 06.08.2020.  

Uttalelser til varsel om oppstart er oppsummert og vurdert i planbeskrivelsen innunder kapittel 5, 

innspill. Gjennom planprosessen vil plandokumentene bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de 

samme dokumentene vil også være tilgjengelige i servicetorget i rådhuset.  

 

Planlagt planprosess 

Varsel om oppstart etter forenklet prosess    16.06.2020  

Frist for innspill til planarbeidet      06.08.2020 

Oppstartsmøte                                  15.09.2020  

Planforslag sendes til behandling     15.10.2020  

Første gangs behandling i planutvalget      

Planforslaget ute på høring    

Annen gangs behandling i planutvalget     

Vedtak i kommunestyret       
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Planavgrensning 

 

Illustrasjon 3: Viser planavgrensning for planområdet Skeislia Familietun, Skeikampen 
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Planstatus 

Kommunedelplan for Skei 

Kommunedelplan for Skei vedtatt den 17.06.2010. Planavgrensningen viser planområdet Skeislia.  

 

Illustrasjon 4: Viser avsatt planområde Skeislia i kommunedelplan for Skei.   
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Reguleringsplaner i området  

Planområdet Skeislia Familietun erstatter deler av områdereguleringsplanen for Skei sør og 

detaljreguleringsplan for deler av H16, S3, S2F, H27 og H33.  

  

Illustrasjon 5: Viser omkringliggende reguleringsplaner. 

 

PLANER SOM BLIR BERØRT AV PLANARBEIDET 

Omtalt endring berører følgende planer: 

 

1.) Områdereguleringsplan Skei Sør. Planid 201104. 

2.) Detaljregulering for deler av H16, S3, S2F, H27 og H33. Planid 201503. 
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Forholdet til annet lovverk 

Lov om folkehelse  

Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som 

fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 

 

Naturmangfoldloven 

Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Tiltaket berører ikke områder som er verna 

eller områder som er foreslått verna med hjemmel i Naturmangfoldloven. I henhold til 

naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfoldet vurderes etter lovens §§ 8-12.  

 

Kulturminneloven 

Innlandet fylkeskommune har meldt fra at det ikke er aktuelt med befaring. 

 

Øvrig lovverk 

Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til eller vil kreve tillatelse etter anna lovverk. 

 

Stortingsmeldinger 

- St.meld. nr. 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 

- St.meld. nr. 16 (2019-2020), Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og 
mangfold.  

- St.meld. nr. 40 (2002-2003), Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer. 

- St.meld. nr. 42 (2000-2001), Biologisk mangfold. 

- St.meld. nr. 39 (2000-2001), Ein veg til høgare livskvalitet. 

- St.meld. nr. 58 (1996-1997), Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. 

- St.meld. nr. 29 (1996-1997), Regional planlegging og arealpolitikk. 

-  

Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv 

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. (Miljøverndepartementets T -1442) 2016 
angir krav til hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. 

- Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal - og transportplanlegging.  

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. September 2009 

- Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. Mars 2004 

- Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, retningslinje 1-2007 NVE 

- Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging. 

- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 

- Veileder: Planlegging av fritidsbebyggelse (Miljøverndepartementet, 2005) 

- Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging i Oppland. 

- Jordvernstrategi for Oppland, vedtatt 2007.  

- Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven), endret 01.01.2018.  
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2 Beskrivelse av planområdet-dagens situasjon og 

arealbruk 

Beliggenhet 

Planområdet Skeislia familietun ligger i nær tilknytning til Skeikampen i Gausdal kommune. 

Skeikampen er et attraktivt vintersportssted med både alpinanlegg og over 600 km oppkjørte 

langrennsløyper vinterstid. Videre er Skeikampen kjent som et av Norges beste steder for stisykling i 

høyfjellet samt fritidstilbud som golf, bading, fisking og fjellturer. Området har et høyt aktivitetsnivå 

både sommer som vinter med nærbutikker, hoteller og andre servicefasiliteter. Hytteområdet ligger 

over 670 m.o.h. i skillet mellom skog og høyfjell med unik natur og dyreliv.  

                                            

Topografi og landskapstrekk 

Hyttene plasseres med hensyn til terreng og omgivelser,  og vist i vedlagt illustrasjonsplan. 

Planområdet og planlagt utbyggingsareal er lite topografisk utfordrende.  Alle inngrep skal planlegges 

og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes 

utover det som er nødvendig for å få ført opp bygningene og opparbeidet veger. Vegetasjon skal 

beholdes slik at den motvirker at bygninger blir visuelt dominerende. Reguleringsbestemmelsene 

legger føringer for estetikk og byggeskikk der ny bebyggelse skal ivareta eksisterende 

bebyggelsesstruktur, utrykk, fasader og særpreg.     

 

Illustrasjon 6: Viser 3D modell visualisering av planområdet. 
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Art og leveområder 

Det er ikke registrert særlige eller verdifulle naturtyper innenfor planområdet. Det er heller ikke 

registrert rødlistet eller svartlistede arter. Planområdet berøres av leveområde for Elg, men området 

er delvis bygd ut de senere år. Planområdet er også avsatt til utbygging i kommuneplanens arealdel.    

 

Illustrasjon 7: Viser registrert leveområde for Elg innenfor planområdet. Kilde: www.artsdatabanken.no    

 

Landbruk, beiteinteresser 

Området er i stor grad bevokst med barskog med lav skogsbonitet. Ihht. til temadata innlandsgis.no og 

gardskart.no er det ikke registrert dyrkbar jord innenfor området. Det er for øvrig registrert beitedyr 

og beiteinteresser i området.  

 

Kulturminner 

Innlandet fylkeskommune har opplyst at det ikke er nødvendig med ytterligere befaring av området, 

da de anser det som lite sannsynlig med kulturminner innenfor planområdet da det ble befart i 2005. 

Det ble da ikke påvist automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
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Energiforsyning 

Det er i dag rør for stikkledninger som sikrer tilstrekkelig elektrisitet frem til planområdet.  Det er også 

etablert et eksiterende kabelskap sentralisert i planområdet som har kapasitet til å forsyne ytterligere 

nye boenheter.   

 

Illustrasjon 8: Viser eksisterende strømforsyningsnettverk internt i planområdet. Kilde: Eidsiva 
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Geologi og løsmasser 

Området består i hovedsak av bergartene sandstein og skifer. Løsmassene består av 

sammenhengende morenemateriale dekket av stedvis stor mektighet. Materiale er sammenpakket og 

kan inneholde alt fra leire, stein og blokker.  Kilde www.ngu.no , dato:25/09/2020.  

 

Moreneavsetningene har en tykkelse fra 0,5 m til flere meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i 

området. Aktsomhetsgraden for aktivitet av radon er registrert fra moderat til lav aktsomhet. Kilde 

www.ngu.no , dato:25/09/2020. 

 

Vegetasjon og bonitet 

Området består i all hovedsak av barskog med impediment og lav skogsbonitet. Jorden er registrert 

som ikke dyrkbar.  Kilde www.ngu.no , dato:25/09/2020. 

 

Naturfarer 

Det er gjort søk i NVE`s kartdatabase den 15/09/2020. Det er ikke gjort treff på spesielle farer 

vedrørende flom, elveleier, aktsomhetsområder for jordskred eller snøskred.   Det er 

aktsomhetsområdene for flom langs Skeisvegen og inntil planområdet.  

Planområdet ligger i nedslagsfeltet for vassdraget Gausa. Planlagt utbygging anses ikke å ha negativ 

virkning for det verna vassdraget.  

 

Illustrasjon 9: Viser registrert flomsone for Skeiselva. www.nve.no  

 

http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/
http://www.nve.no/
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OVERVANN/BEKKER 

Håndtering av overvann er ivaretatt i områderegulering for Skei Sør. En stor del av overvannet i 

området krysser i kulvert under Hågåslettvegen - vest for vårt planområde og markert med rød pil i 

kartutsnittet nedenfor. Overvann ledes også ned lengre øst, gjennom grønnstrukturen i Slåseterlia. 

 

Illustrasjon 10: Det meste av overvann krysser i kulvert markert med rød pil. Planområdet hvit sirkelsymbol 

 

Kartgrunnlaget viser ikke oppdatert situasjon mht. overvann/bekk i vårt planområde (se kart 

nedenfor). Kartgrunnlaget viser 2 mindre bekker med utspring fra henholdsvis gnr./bnr. 213/124 og 

213/99. Det er ikke riktig. Hågåslettvegen passerer her i et lavbrekk. Noe overvann samler seg her og 

føres under atkomstvegen i stikkrenne mot sør. For å sikre stabil byggegrunn på tomtene ble det i 

2018 etablert ei overvannsgrøft – øst for 213/100 og 101 (blå stiplet linje i kartet nedenfor). Denne 

foreslås forlenget mot øst (grønn stiplet linje) og ledet inn i bekkeløp ned langs etablert skiløype. 

Bekken renner videre under fylkesvegen og ned i Skeiselva.  

 

Overvannet skal sikres for infiltrasjon på tomtegrunn slik at bekkeløp sikres mot erosjonsfare. 

Overvannet skal håndteres lokalt og fordrøyes på tomta.  Det baseres på overflatebaserte løsninger. 

Stikkrenner og flomveier må derfor dimensjoneres for 200 års flom med 40% klimapåslag. 

 

Overvann skal ledes til/gjennom grønnstruktur øst for byggeområdet.  Valgt løsning skal bidra til å 

fordrøye gjennomstrømningen.   
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Illustrasjon 11: Blå linje – etablert overvannsgrøft. Grønn linje videreføring til bekk langs skiløypa. 

 

 

Myr og myrdrag 

Det er ikke registrert nyttbar myr og torvmark ut fra DMK sine kartdatatjenester. Det er derimot 

registrert middels omdannet djupmyr og grunnmyr vest for Skeislia der disse arealene består av torv 

og våt vegetasjon.  

 
Illustrasjon 12: Viser registrert nyttbar myr og torvmark ut fra DMK sine kartdatatjenester. 
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Trafikkforhold 

Planområdet har i dag adkomst fra Skeisvegen og inn til Hågåslettvegen med avkjøring inn til 

planområdet. Eksisterende vegnett frem til planområdet er dimensjonert og har kapasitet for å tåle 

den merbelastningen 13 nye hytter måtte medføre. Adkomstvegene inn til planområdet er regulert til 

8 meters bredde inkludert veggrøft og opparbeidet kjørebanebredde. Hågåslettvegen er regulert til 10 

meters bredde også inkludert veggrøft og opparbeidet kjørebanebredde.  

 

 

Illustrasjon 13: Viser Skeisvegen og Hågåslettvegen  medinnkjøringspunkt til planområdet.  

 

Eksisterende bebyggelse og bruk 

Det er stor aktivitet knyttet til utvikling av hytteområder på Skeikampen. Innenfor planavgrensningen 

Skeislia Planid:202003 er det i dag 1 eksisterende hytte med opparbeidet vei.  
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Vann og avløp 

Illustrasjonen nedenfor viser vann- og avløpssystem for eksisterende reguleringsplan for Skeislia. VA-

anlegget for vann og kloakk er allerede knyttet inn til hytteområdet med muligheter for å kunne koble 

seg på for nye hytter. Vann og avløp som er etablert og vist i kartet nedenfor er hensyntatt i 

utarbeidet planforslag. Endelig trasevalg må avgjøres ved endelig detaljprosjektering.   

 

Illustrasjon 14: Viser eksisterende og forslag til VA system for området. Kart: Areal+ 
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Friluftsliv   

Det er svært gode muligheter for friluftsliv i området både sommer som vinter. Skiløypene i området 

kjøres med jevne mellomrom med høy kvalitet. Det er også gode turforhold på sommerstid med 

muligheter både for jakt, fiske og annet friluftsliv.  Med nær tilknytning til både Skeikampen 

Alpinsenter og Skeikampen skiarena ivaretar dette barn og unges interesser for området på en god 

måte.  

 

Illustrasjon 15: Viser skiløyper i nær tilknytning til planområdet. Kilde: www.skisporet.no  

 

 

 

Illustrasjon 16: Kart fra ut.no som viser turstier i området. Kilde: www.ut.no  

 

 

http://www.skisporet.no/
http://www.ut.no/
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Støy 

Deler av planområdet berøres delvis av gul støysone. Det skal etableres fritidsbebyggelse med nær 

tilknytning til gjeldende støysone, men utbyggingen vil oppføres utenfor den gule støysonen. Det vil 

derfor ikke være krav om støyreduserende tiltak for fremtidig bebyggelse inntil foreslått 

utbyggingsområde.  

 

Illustrasjon 17: Viser statens vegvesens beregnede grunnlagsdata for støy. 
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3 Beskrivelse av planforslaget 

 

Arealregnskap 

Formål Areal m2 

1121 11673 

Fritidsbebyggelse-frittliggende 11673 

1420 3257 

Skiløypetrasé 3257 

2011 1362 

Kjøreveg 1362 

2019 1400 

Annen veggrunn - grøntareal 1400 

5130 8474 

Friluftsformål 8474 

Totalsum 26166 

 

Tabell 1: Arealregskap 

 

Bebyggelse og anlegg 

Fritidsbebyggelse (H2-12, H2-13, H2-14) 

I gjeldende områdereguleringsplan er utnyttelsesgraden, samt møne- og gesimshøyde regulert i pkt. 

3.02.1 slik: BYA = 25%, gesimshøyde = 3,0 m og mønehøyde = 5,0 m. 

For å tilrettelegge for planlagt  bebyggelse søkes det om å øke møne- og gesimshøyden med 1 meter 

til gesimshøyde = 4 m og mønehøyde = 6 m. (Endringer i bestemmelsene vises i eget vedlegg). 
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 Illustrasjon 18: Planlagt bebyggelse over 1,5 etasjer (2 soverrom, bad og hems i 2 etasje). 

  

Endringen i bestemmelsene sikrer at bebyggelsen får et lavt fotavtrykk og oppholdsrom over 2 etasjer. 

Det er utarbeidet 3D-modell av planforslaget. Bygg med minst fotavtrykk i 1 og 1,5 etasje er planlagt 

nærmest fylkesvegen, mens hyttene på 110 m2 BYA er planlagt nærmest Hågåslettvegen. 

Nedenfor ses området fra sør mot nord, og fra vest mot øst. 3D-modell – planomådet sett fra sør mot 

nord. Skiløypa er markert med hvit stiplet strek.  Skeisvegen med g/s-veg i nedre bildekant. 

Bebyggelsen er lagt i en «vifteform» som sikrer lys og utsikt mellom byggene. Stue og kjøkken med 

uteplass er organisert i den delen av hytta som vender mot sør og sørvest 

 

Illustrasjon 19: 3D-modell – planormådet sett fra vest mot øst. Skeisvegen med g/s-veg i nedre bildekant. 
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Illustrasjon 20: Fra innkjøring til området – sett fra nord mot sør. 

  

Illustrasjon 21: Utsikt fra Hågåslettvegen 43B 

 

GJERDE 
Bestemmelsene pkt. 2.12 regulerer oppføring av gjerde. I området definert som Skei Sentrum kan det 

godkjennes oppføring av gjerde for større felles områder, mens det utenfor sentrum skal gjerder 

avgrenses til et mindre areal på 400 m2 pr. tomt. Slik gjerde skal oppføres inntil hytta for å skjerme 

inngangsparti, biloppstillingsplass, uteplass/terrasse, eller for å danne tunløsninger mellom ulike bygg 

på eiendommen.  

 

Utbyggingsforslaget som nå er utarbeidet legger opp til en mer arealeffektiv utbyggingsstruktur. Vi 

mener at inngjerding rundt hver enhet fører til unødig mange gjerder av ulik kvalitet og materiale. Det 

er og bidrar til uheldig oppdeling av området og etter vår vurdering større fare for beitedyr bli 

hengende fast.  
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Som i sentrum, mener vi mer konsentrerte byggeområder bør gjerdes inn samlet. Det kan etableres 

ferist i innkjøring til området og selvlukkende grinder mot omkringliggende grønnstruktur. Vi mener 

det vil gi området et mer helhetlig uttrykk, at materialtypen/gjerdetypen blir mer ensartet og enklere å 

vedlikeholde. Vi mener at det reduserer faren for at beitedyr kommer til skade eller bli innestengt / 

sittende fast. Det skal etableres avtagbare grinder i endene av vegene som løftes vekk vinterstid for å 

sikre snøopplagring.   

 

Vi foreslår gjerder - som vist med rød strek i kartet nedenfor - i kombinasjon med selvlukkende 

persongrinder mot omkringliggende grønnstruktur: 

 
Illustrasjon 22: Forslag til inngjerding av området langs rød linje.  

 

Universell utforming 

Det er kjøreatkomst på alle delfelt. Hyttene vil ha inngang fra bakkeplan som tilfredsstiller kravene i 

teknisk forskrift.  

 

Skiløyper 

Det er tilgjengelige skiløyper i planområdet. Skiløypetrasene justeres med bakgrunn for endringen i 

tomtestrukturen.  Friluftsformålene opparbeides slik at det er enkle og gode forbindelser frem til 

skiløypenettverket.  
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Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Veg (SKV) 

Feltene får adkomst via internt vegsystem. Vegen har avkjøring fra Hågåslettvegen. Den interne vegen 

er regulert til 8,0 meter bredde, kjørebane og annen veggrunn og får gode/slake stigningsforhold.  

Avkjøringspunktet Hågåslettvegen - Skeisvegen er etablert med god sikt i begge retninger. 

Hovedvegen inn i området - Hågåslettvegen - er regulert i 10 meters bredde inkludert annet veiformål. 

Veien er også dimensjonert for stor trafikkbelastning. Hågåslettvegen har ei forgreining mot øst– 

denne er regulert i 8,0 meters bredde inklusivt annet veiformål. Det er i dag 36 boenheter (regulert) 

koblet til denne delen av Hågåslettvegen. Planforslaget fører til en trafikkøkning med 13 nye på en 170 

meter lang parsell (markert med rød stiplet linje i kartet nedenfor). Denne delen av stikkvegen vil i 

fremtiden betjene 49 enheter. 

 

Det er 7 hytter som ligger nærmest stikkvegen og som i hovedsak vil bli berørt av økt trafikkbelastning 

på vegnettet. Dette er Hågåslettvegen 1, 9, 11, 43A, 45, 47 og 53. Av disse er det Hågåslettvegen 9 og 

43A som har direkte avkjøring fra Hågåslettvegen. De andre har atkomst via mindre stikkveger. 

   

Illustrasjon 23: Vegparsel som vil få økt trafikkbelastning – markert med rød stiplet linje 
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Vi mener vegen er dimensjonert for foreslått reguleringsendring og økt trafikkbelastning. 

Atkomstvegen har horisontal- og vertikalkurvatur som holder hastigheten lav. Med unntak av 2 hytter 

har de øvrige innkjøring via mindre stikkveier. Få avkjøringer til Hågåslettvegen gir bedre oversikt og er 

positiv for trafikksikkerheten langs veien. 

Annen veggrunn grøntareal (SVG) 

Annen veggrunn skal stedsettes snarlig og få er grønn utforming av vegetasjon. Veggrunnen skal 

tilpasse vegen og sikre grøfter for overvann.  

 

Landbruk, natur og friluftsområder 

Friluftsformål (LF) 

Områdene avsatt til Friluftsformål skal bevares i størst mulig grad. Områdene bestå i hovedsak av 

barskog. Området skal ha naturpreg med stedegen vegetasjon, men hogst av enkeltrær vil være tillatt.  
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4 Konsekvenser av planforslaget 

 

Forslag til løsning 

Forslaget til ny arealbruk er vist i vedlagt illustrasjonsplan. Reguleringsendringen innebærer at 

byggeområdene blir endret/utvidet og antall boenheter økes fra 5 (ubebygde) til 18. Det er foreslått 2 

ulike hyttetyper hvor fotavtrykket er henholdsvis 66 m2 og 110 m2 BYA. Det minste fotavtrykket kan 

bygges som 1 etasje med 2 soverom (+ hems 14 m2), eller som 1,5 etasje med 4 soverom (+ hems 21 

m2). Vi mener at hyttetypene er areal- og kostnadseffektiv og bidrar til at flere kan realisere egen hytte 

på Skei til en overkommelig pris.  

 

Nye tomter søkes etablert i 3 byggeområder som vist i plankartet. Endringene innebærer også 

regulering av veistrukturen og skiløypa (som bygget) igjennom området.  I gjeldende plan, 

detaljregulering for deler av H16, S3, S2F, H27 og H33 på Skei sør kan tillatt BRA ikke overstige 130 m2.  

I nytt planforslag tillates det henholdsvis 66 m2 og 110m2 BYA med hems på 142 inklusivt bod på inntil 

10 m2 BRA.  Etter innspill fra berørte hyttenaboer er to av hyttetomtene innenfor H2-14 justert noe i 

lengderetning for å øke frisikten for eksisterende hyttetomter.  

 

Biologisk mangfold 

Det er ikke registrert sårbare arter eller andre forhold i Miljødirektoratets naturbase innenfor 

planområdet. Sjekket ut: 25/09/2020.  

 

Idrett, friluftsliv og folkehelse 

Området har gode tilbud til aktiviteter både sommer og vinter, med et bredt løypenett for skiløpere. 

Om sommeren er det gode forhold for sykkel og turgåere i et flott landskap.  

 

Kulturminner 

Kulturarvenheten i Fylkeskommunen har kommet med uttalelse. De har ingen merknader, men 

minner om meldeplikten etter kulturminneloven: Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir 

funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det 

berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding 

skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at 

vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 

eventuelt vilkårene for dette. 
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Barn og unge 

Det er mange områder for naturlig lek rundt hele det planlagte hyttefeltet. Områdene rundt har flere 

aktivitetsområder både for fiske, bading og friluftsliv. Det er avsatt grønne lunger som sikrer god 

tilkomst til andre friluftsområder. Friluftsområdene gjøres også tilgjengelige for allmenn ferdsel og 

ivaretar allmennhetens interesser.  Det er også god tilgjengelighet til både skiløyper med skiarena og 

alpinanlegg i nærhet til Skeikampen.  

 

Overvann 

Igjennom søk i NVE`s kartdatabase er det er ikke gjort treff på spesielle farer vedrørende flom, 

elveleier, aktsomhetsområder for jordskred eller snøskred.  Planområdet ligger innenfor 

verneplansområdet for vassdraget Gausa, men er ikke særlig utsatt for overvann. Grunnforhold med 

naturlig infiltrasjon skal opprettholdes så langt det lar seg gjøre i friluftsområdene og inne på 

delfeltene. Lokalt overvann skal ledes til grøftearealer med naturlig fordrøyning i terrenget.  Det er 

også redegjort for hvordan planendringen håndterer flom og overvann. Overvann skal også naturlig 

fordrøyes på eget felt og takvann skal naturlig infiltreres i terrenget. Avrenningen fra området skal ikke 

økes.  
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5 Innspill 

Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble gjort med brev til naboer og til private og offentlige instanser 

den 16.06.2020, med frist for tilbakemelding 06.08.2020. Varslet ble også annonsert i avisa GD, 

kommunens hjemmeside og på Areal+ sin nettside www.arealpluss.no.   Varslingen ble opprinnelig 

varslet etter forenklet prosess. Planforslaget behandles nå som en ordinær reguleringsendring.  

 

Innkommende innspill 

Sammendrag av merknadene følger under, sammen med våre kommentarer. Innspillene er vedlagt i 

sin helhet til planbeskrivelsen.  

Eidsiva- Elvia AS 

Dato: 19.06.20 

Elvia AS har ingen merknader eller innvendinger mot planforslaget. Endringen kan imidlertid påvirke 

infrastruktur og nettet som allerede er etablert.  Om tiltaket medfører endringer på nettet, slik at 

dette må flyttet bes det om at oppdragsgiver tar kontakt med Elvia slik at forsinkelser unngåes.  

 

Forslagstillers kommentar: Oppdragsgiver tar kontakt med Elvia om det blir nødvendig med endringer 

av eksisterende infrastruktur som påvirker nettet som allerede er etablert.  

 

Innlandet Fylkeskommune  

Dato: 06.08.20 

Planforslaget medfører en økning fra 6 til 18 boenheter i en del av planområdet for Skeislia. Disse 

fritidsboligene har tilkomst fra fylkesveg 2544 via Hågåslettvegen.  Avkjøringen har akseptabel 

utforming og gode siktforhold.  Avkjøringen er også dimensjonert for større trafikkmengder.  En 

økning fra 6 til 18 boenheter øker ikke behovet for utbedringer av vegnettet ut over dagens 

regulerte løsning. Innlandet Fylkeskommune har derfor ingen merknader til planforslaget 

vedrørende vegadkomst.  

 

Fylkeskommunen vurderer at planforslaget i utgangspunktet utløser selvstendige plankrav ihht en 

ordinær reguleringsendring. Fylkeskommunen mener allikevel at endringsforslaget kan behandles 

etter en forenklet prosess da endringsforslaget ikke har vesentlige endringer knyttet til viktige natur 

og friluftsområder og ikke går ut over hovedrammene i planen.  

 

Den foreslåtte økningen i møne- og gesimshøyde vil slik vi forstår det ikke medføre ulemper for 

omkringliggende fritidsbebyggelse.  Infrastrukturen er også betegnet som god fra forslagstiller  der 

det er kommunen som planmyndighets oppgave å vurdere Vann-og avløpskapasitet.  

 

Det er ikke registrert automatiske fredede eller arkeologiske kulturminner innenfor området. 

Området ble befart i forbindelse med H27 i 2005. Melding om eventuelle funn skal straks sendes til 

Innlandet fylkeskommune v/kulturarv, jf funn av kulturminner §8.   

http://www.arealpluss.no/
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Forslagstillers kommentar: Fylkeskommunens positive innstilling til planforslaget innarbeides og tas 

med som betraktninger i det som nå blir en ordinær reguleringsendring. Tilbakemeldingen fra 

Fylkesmannen tas i betraktning der planforslaget er mer omfattende enn det som faller innunder en 

forenklet prosess.  

 

Statens Vegvesen 

Dato: 24.06.20 

Statens Vegvesen har ingen merknader til endringene som er beskrevet i varsel reguleringsendring 

del av Skeislia i Gausdal kommune.  

Forslagstillers kommentar: Ok.  

 

Fylkesmannen i Innlandet 

Dato: 16.07.20 

Fylkesmannen i innlandet viser til samtale med kommuneplanlegger i Gausdal Kommune 

vedrørende rammene for varsling av mindre endring etter forenklet prosess §12-14.  Fylkesmannen 

vurdererer denne reguleringsendringen til å havne utenfor det som er ment som ramme for §12-14 

andre ledd. En betydelig økt utnyttelse og økt omfang som det nå legges opp til vurderes at overgår 

de rammer som ligger til grunn for en forenklet prosess.  

 

Fylkesmannen rår derfor kommunen til å gjennomføre endringen som en ordinær 

reguleringsendring jf §12-14 førte ledd.  Fylkesmannen legger derfor slik behandling til grunn for vår 

tilbakemelding.  

 

Som innspill til oppstart av reguleringsplanen bemerker Fylkesmannen at det renner en mindre bekk 

igjennom planområdet med et tilhørende myrområdet.  Det forventes at denne sikres igjennom 

utbyggingen som et landskapselement, naturelement og som en buffer for flom.  Båndlegging av 

myr frigjør også betydelige mengder klimagasser.  

 

Videre forventes det at det gjennomgående blir gjenbrukt tre i utbyggingen samt en effektiv 

energibruk utover kun tradisjonell oppvarming med elektrisitet.  

 

Fremtidig utbygging må også vurderes mot FV2544 vedrørende tilhørende støysoner og med 

avklaringer vedrørende støyretningslinjene T-1442/2016.  

 

Samfunnsikkerhets og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av 

vurdering og risiko/sårbarhetsanalyse.  
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Planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at 

tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. 

Forslagstillers kommentar: Reguleringsendringen vil bli behandlet videre som en ordinær 

reguleringsendring i samsvar med råd fra Fylkesmannen. Bekken som renner igjennom planområdet og 

myrdraget er svart ut og kommentert i vedlagte planforslaget.  Det vurderes også om det i 

planforslaget skal vedlegges hennsynssoner for gul og rød støysone i plankartet. Gul og rød støyssone 

berører ikke regulert byggeområde.  Ved innsending av planforslaget vil det også legges ved Risiko og 

sårbarhetsanalyse.  

 

Norges Vassdrags og Energidirektorat  

Dato: 29.06.20 

NVE viser til sine generelle retningslinjer vedrørende saksområdene flom, erosjon, skred og andre 

allmenne interesser knyttet til vassdrag, grunnvann samt anlegg for energiproduksjon/framføring av 

elektrisk kraft.  NVE ber om å få innsyn i planforslaget ved offentlig ettersyn om planforslaget 

berører NVEs saksområder.  

Forslagstillers kommentar: Reguleringsplan for Skeislia Familietun ivaretar overflatevann fra området 

ved infiltrere takvann til terreng og fordrøning av overflatevann til stedegne masser på hvert enkelt 

delfelt. Det er i reguleringsplanforslaget vist i hvilken grad området håndterer overvann blant annet 

med inntegnede grøfteløp.  

 

Nina Charlotte Hamre , Hågåslettvegen 25A 

Dato: 02.08.20 

Terrenginngrep 

Det henvises til reguleringsbestemmelse  i punkt 2.08 « ved utbygging må en fare varsom frem i 

terrenget, dvs gjøre terrenginngrep minst mulig. Snauhogst er ikke tiltatt» 

 

Hamre henviser til at endringen som foreslås vil gjøre stor skade på terrenget. Terrenget består 

blant annet av myr og skog der tiltenkt utbygging vil føre til store utfyllinger. Skogen som skjermes 

mot Skeisvegen vil også bli hogget ned i stor grad.  Foreslått endring vil ikke følge punkt 2.08 hvor 

det kreves at en skal føre varsomt frem i terrenget.  

Forslagstillers kommentar: 

Deler av planområdet er allerede avsatt som utbyggingsområdet og forventningene til at området 

blir tynnet ut skal være godt opplyst også igjennom gjeldende reguleringsplan.  

 

Arkitektonisk utforming 

I punkt 2.07 reguleringsbestemmelsene for områdereguleringsplan for Skei Sør skal bebyggelsen 

blant annet utformes slik at område fremstår med et godt helhetlig preg.  Fasader skal ha matte og 

dempede farger.  18 like fasader som vist i 3D illustrasjonene vil ikke fremstå som dempet med 

store glassarealer i front og i tillegg vil fasadene dominere enda mer med økt gesims og 

mønehøyde.  Området er relativt flatt, og hyttene vil ruve i terrenget.  
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Forslagstillers kommentar: 

Tiltenkte hyttemodeller for dette området peker seg ikke bemerkelsesverdig ut i forhold at 

tilsvarende hytteområder på Skeikampen. Glassarealer i front og tiltenkt gesims/mønehøyde er 

stedstypisk for slike type hytteormåder og har et moderne arkitektonisk formspråk. Planområdet er 

svakt hellende fra eksisterende bebyggelse og ned til Skeisvegen der det ikke anses som et problem å 

øke gesims og mønehøyde.  

 

Utnytting og økt mønehøyde 

I punkt 3.02.1 i reguleringsbestemmelsene for områdereguleringsplan Skei sør er det gitt 

begrensning av bebyggelse på fritidseiendommen.  

 Det kommer ikke frem utnyttelsen for tomtene i varslingsbrevet på de 18 nye foreslåtte tomtene.  I 

gjeldene bestemmelser for området gjelde 25% BYA.  Ny utbygging antas å ha høyere utnyttelse 

enn 25% BYA.  Hamre stiller også spørsmåltegn ved at også eksisterende hyttetomter i området må 

få økt utnyttelsesgrad tilsvarende nyoppstartet reguleringsplan.  

 

Møne og gesimshøyde er søkt økt med 1,5 meter for å tilrettelegge for planlagt bebyggelse. 

Omkringliggende bebyggelse vil med dette få reduserte solforhold for de nærmeste naboene  der 

Hamre spesielt henviser til Hågåslettvegen 25a, 7,9,11 og 43b.        

 

I samsvar med reduserte solforhold, vil også trær og naturlandskap som forsvinner fra område øke 

støynivået fra Skeisvegen.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Gjeldende områdereguleringsplan Skei Sør åpner opp for høyere gesims og mønehøyde enn det som 

er lagt til grunn for dette området.  Utvidelse av gesims og mønehøyde anses ikke å være vesentlig 

ruvende ovenfor eksisterende bebyggelse. Ny planlagt utbygging ivaretar også gode siktlinjer for å 

sikre frisikt ovenfor eksisterende bebyggelse. Planområdet er også svakt hellende mot Skeisvegen. 

Gesims og mønehøyde reduseres med 0,5 m til henholdsvis 4 og 6 m.   

 

Terrengtilpasning  

I punkt 3.02.3 i reguleringsbestemmelsene stilles det krav til terrengtilpasning og eksisterende 

vegetasjon.  Utbyggingen vil kreve store utfyllinger for å få et solid fundament. Det vil også bli felling 

av trær.  18 nye hytter mot 5 eksisterende vil ikke kunne anses som et skånsomt inngrep.  De 

eksisterende naboene vil ikke være omringet av grønne lunger omkring hyttene. De eksisterende vil 

få utsikt rett inn i et nytt «boligfelt». Det fredelige utrykket for området vil forsvinne.  De grønne 

lungene vil heller ikke fungere som støydemper fra trafikken langs Skeisvegen.  

 

Grunneier og initiativtaker argumenterer for økt arealutnyttelse.  Ytterligere utbygging en først 

antatt vil endre forutsetningene for eksisterende hytteeiere. 
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Forslagstillers kommentar: 

Deler av planområdet er allerede avsatt som utbyggingsområdet og forventningene til at området 

blir tynnet ut skal være godt opplyst også igjennom gjeldende reguleringsplan.  Planlagt utbygging 

sikrer siktlinjer for eksisterende beggyggelse i området. Grunneier anser ønsket reguleringsendring 

som en positiv utvikling for området. Terrenget er svakt skrående og planlagt bebyggelse er godt 

egna i dette området.  

 

Trafikksituasjon 

 18 nye hytter fører nesten til en dobling av den nåværende trafikken for området.  Fra 5 

eksisterende til 18 nye.  Hamre viser til at område Skeislia vil få et betydelig økt aktivitetsnivå og 

viser til at barn og unge bruker området aktivt.  Hamre viser også til at vegene ikke er 10 og 8 meter 

brede slik som reguleringsbestemmelsene forespeiler.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Eksisterende vegnett frem til planområdet er dimensjoner og har kapasitet for å tåle den 

merbelastningen 13 nye hytter måtte medføre jf merknad innsendt fra Fylkeskommunen. 

Adkomsvegene inn til planområdet er regulert til 8 meters bredde inkludert veggrøft og opparbeidet 

kjørebanebredde. Hågåslettvegen er regulert til 10 meters bredde også inkludert veggrøft og 

opparbeidet kjørebanebredde.  

 

 

Støy 

Området vil ikke bare få økt støynivå fra trafikken, men også ved økt aktivitetsnivå i form av 

menneskelig aktivitet.  Det frie luftrommet mellom hyttene vil også forsvinne der vegetasjonen som 

i dag demper støynivået forsvinner.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Økt aktivtetsnivå i form av menneskelig aktivitet må påregnes for slike type hytteområder. 

Skeikampen er en velkjent vinterdestinasjon og har hatt betydelig vekst de siste årene. Forslagstiller 

anser slik vekst som positivt også for eksisterende hytteeiendommer.  

 

Naturmangfold 

Det vises til at endringsforslaget ikke vil påvirke naturmangfoldet. Hamre ber derfor om at dette 

argumenteres og fremvises med tilstrekkelig dokumentasjon.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Reguleringsplanen for Skei Sør vil nå behandles som er ordinær reguleringsendring. Det vil derfor 

benyttes kjent kunnskap for området for å belyse eventuelt naturmangfold..  
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Solforhold 

 

Den nye bebyggelsen vil svekke solforholdene til eksisterende hytter negativt. Spesielt bemerker 

Hamre Håggåslettvegen 7,9, 11, 25a og 43b.  Med en mønehøyde på 6,5 meter vil hyttene svekke 

solforholdene til eksisterende hytteeiendommer betydelig.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Tiltenkt utbygging vil i liten /ingen grad redusere solinfall til eksisterende bebyggelse..  Terrenget er 

også slakt hellende fra eksisterende hyttebebyggelse og ned mot Skeisvegen. Ny bebyggelse ligger 

på samme eller et lavere nivå enn Hamre sin hytte.   

Hensikten med planarbeidet 

Det vises til at det i dag er mange usolgte tomter i og rundt skeislia. Det stilles derfor spørsmål rundt 

om hvordan man skal kunne klare å selge ytterligere 13 tomter, når de allerede 5 eksisterende 

tomtene allerede er regulert.  Det stilles også spørsmål om hyttefeltet vil kunne bli et marked for 

hytteutleie i fremtiden.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Vi mener at hyttetypene er areal- og kostnadseffektive og bidrar til at flere kan realisere egen hytte 

på Skei til en overkommelig pris. Området er også godt egna for høyere utnyttelse. 

 

Kapasitet i kommunen 

Det bemerkes at det er over 100 nye hyttetomter på Skeikampen som ikke er bygget. Det er 

bemerkelsesverdig at kommunen ikke ivaretar de innbyggerne som til enhver tid befinner seg i 

kommunen.  Gausdal stengte i mars ned muligheten for bruk av hyttene allerede før staten stengte 

ned for bruk av fritidseiendommer.  Dette med begrunnelse for at kapasiteten til å ivareta personer 

utenfor kommunen ikke var tilstrekkelig. Det anses derfor som uansvarlig fra kommunens side at 

kommunen ønsker å tillate ytterligere utbygging utover de hyttetomtene som allerede er godkjent.  

Det bes om at kommunen legger til rette tilstrekkelig kapasitet for infrastruktur før ytterligere 

utbygging kan forekomme.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Hytteforbudet i påsken 2020 som følge av Covid-19 gjaldt hele landet og var ikke spesielt for 

Gausdal. 

 

Følgende stiller seg bak merknaden til Nina Charlotte Hamre: 

- Jill Jørgensen, dato: 06.08.20 

- Kolbjørn Vilnes og Christina Schou, dato: 06.08.20 

- Helena Nilsson og Martin Helgen, dato: 05.08.20 

- Harald og Marte Halem, dato: 05.08.20 
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- Atle Johannesen, dato: 02.08.20 

 

Helle og John Christian Grøttum  

Dato: 02.07.20 

Endringen av reguleringsplanen beskrives som en mindre endring. Som hytteeier i området 

oppleves det at en økning fra 5 til 18 enheter er en nokså stor endring.  Samtidig som en økning av 

antall nye hytteeiendommer, vil også merbelastningen på vegnettet øke. Merbelastningen gir også 

et betydelig økt støynivå.  Fylkesveien fra Svingvoll til Skeikampen er allerede i svært dårlig stand. 

Ytterligere utbygging i område utløser derfor en forventing om at veistandarden også på denne 

strekningen utbedres.  

 

Hytteeierne i området har satt pris på idyllen og friheten mellom hyttene. Reguleringsplanen som lå 

til grunn, var også et vesentlig valg da Gausdal og Skeikampen ble valgt som hyttedestinasjon.   

 

Forslagstillers kommentar: 

 Reguleringsendringen vil bli behandlet videre som en ordinær reguleringsendring etter føringer fra 

Fylkesmannen.  Fylkeskommunen vurderer at merbelastningen 13 nye hytter vil medføre er innenfor 

det vegnettet og dagens infrastruktur vil kunne tåle.  Støynivået vil ikke endre seg ut ifra det gjeldende 

plan for området er belastet med.  Veistrekningen fra Svingvoll til Skeikampen berører ikke denne 

reguleringsendringen.  Planforslaget sikrer siktlinjer mellom bebyggelsen og forhindrer ikke utsikt 

vesentlig for eksisterende bebyggelse.  

 

Anne Marie Stenmyren og Morten Svastuen 

Dato: 03.08.20 

Endringen av reguleringsplanen blir fremstilt som en mindre endring. Som hytteeier i området fra 

2017 oppleves en økning fra 5 til 18 enheter som en betydelig økning.  Økningen av antall tomter vil 

også medføre betydelig økt belasting på veien ned til hyttefeltet.  Det nevnes også at støy, støv og 

slitasje allerede er svært belastet på veistrekningen.  Byggeperioden vil også vedvare over et 

betydelig økt tidsrom.  

 

Anne Marie Stenmyren og Morten Sastuen stiller seg også bak merknaden til Nina Charlotte Hamre!  

 

Forslagstillers kommentar:  

Reguleringsendringen vil bli behandlet videre som en ordinær reguleringsendring etter føringer fra 

Fylkesmannen.  Fylkeskommunen vurderer at merbelastningen 13 nye hytter vil medføre er innenfor 

det vegnettet og dagens infrastruktur vil kunne tåle.  Støynivået vil ikke endre seg ut ifra det gjeldende 

plan for området er belastet med.  Byggeperioden vil med stor sannsynlighet minimeres ved utbygging 

av denne typen hytter.  
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Gøril og Øyvind Ryden 

Dato: 11.08.20  

 

Reguleringsendringen beskrives som en mindre endring. Som hytteeier i området siden 2013 

oppleves en økning fra 5 til 18 hytteeiendommer som en stor endring. Det bemerkes også at dette 

er den andre endringen i denne delen av Hågåslettvegen der forrige endring åpnet opp for deling av 

tomter.  

Utvidelsen fra 5 til 18 tomer gir en økt merbelastning som medføre økt støy, støv og slitasje på en 

allerede belastet vei.  Økningen av gesims og mønehøyden på 1,5 meter anses også som en 

vesentlig endring fra gjeldende reguleringsplan. Terrenget i området er flatt og er lite egnet for slik 

type hyttebebyggelse.  En reguleringsendring som forespeilet, vil også medføre flere 

dispensasjonssaker for økt utnyttelse både av bebyggelse og høydebegrensinger.  

Som hytteeier i området setter man stor pris på idyllen og friarealene mellom hyttene. Den 

gjeldende reguleringsplanen som ligger til grunn var en vesentlig grunn for at Ryden valgte å bygge 

hytte på Skeikampen.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Reguleringsendringen vil bli behandlet videre som en ordinær reguleringsendring etter føringer fra 

Fylkesmannen.  Fylkeskommunen vurderer at merbelastningen 13 nye hytter vil medføre er innenfor 

det vegnettet og dagens infrastruktur vil kunne tåle.  Terrenget er også svakt hellende fra eksisterende 

bebyggelse og ned mot Skeisvegen.  Planforslgaet sikrer også frie siktlinjer mellom planlagt bebyggelse. 

 

 

Harald Branes og Janne Ryding  

Dato: 05.08.20  

Harald Branes og Janne Ryding stiller seg bak merknaden til Nina Charlotte Hamre!  

Branes og Ryding mener også at dette ikke er en ordinær reguleringsendring. Det stilles også 

spørsmål omkring hvordan man skal kunne legge en 8 meters bred veg innover Hågåslettvegen.  Det 

er gjort kontrollmålinger i terrenget og vegen er i dag 4 meter.  Det bes om at kommunen tar ansvar 

og tilser at dette ikke er mulig uten at dette går ut over grøfter og tomtegrenser.  

 

Forslagstillers kommentar: Eksisterende vegnett frem til planområdet er dimensjoner og har kapasitet 

for å tåle den merbelastningen 13 nye hytter måtte medføre jf merknad innsendt fra Fylkeskommunen. 

Adkomsvegene inn til planområdet er regulert til 8 meters bredde inkludert veggrøft og opparbeidet 

kjørebanebredde. Hågåslettvegen er regulert til 10 meters bredde også inkludert veggrøft og 

opparbeidet kjørebanebredde.  
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Reidun Løvås og Børge Wilhelmsen  

Dato: 04.08.20  

 

Reidun Løvås og Børge Willhelmsen stiller seg bak merknaden til Nina Charlotte Hamre. 

 

Endringen av reguleringsplanen betegnes som en mindre reguleringsendring som skal gjennomføres 

etter forenklet prosess. Løvås og Willhelmsen som er hytteeier tilbake til 2017 opplever at økningen 

fra 5 til 18 hytter er stor.  Tidligere ending av planen åpnet opp for deling av tomter. Utvidelse av 

antall nye hyttetomter, vil gi en økt merbelastning på hyttefeltet. Videre vil området også få økt 

belastning i form av støy, støv og meraktivitet under byggeperioden.  

 

Det bemerkes også at fylkesveien er av dårlig stand og det er derfor forventning om bedret 

veistandard.  

 

Hytteierne i området setter pris på idyllen og de grønne lungene igjennom området i dag, og er 

redd for at disse forsvinner ved tiltenkt utbygging.     

 

Forslagstillers kommentar: Reguleringsendringen vil bli behandlet videre som en ordinær 

reguleringsendring etter føringer fra Fylkesmannen.  Fylkeskommunen vurderer at merbelastningen 13 

nye hytter vil medføre er innenfor det vegnettet og dagens infrastruktur vil kunne tåle.  Støynivået vil 

ikke endre seg ut ifra det gjeldende plan for området er belastet med.  Veistrekningen fra Svingvoll til 

Skeikampen berører ikke denne reguleringsendringen.  Planforslaget sikrer siktlinjer mellom 

bebyggelsen og forhindrer ikke utsikt vesentlig for eksisterende bebyggelse.  

 

 

Dag og Monika Hjerpseth  

Dato: 03.08.20  

Dag og Monika Hjerpseth stiller seg bak merknaden til Nina Charlotte Hamre.  

 

Herpeseth mener at denne reguleringsendringen ikke kan behandles som en mindre 

reguleringsendring.  En vesentlig økning av antall nye tomter betyr mindre friareal enn det som 

ligger inne i gjeldende plan.  

En økning i utbygningsomnrådet vil forringe kvaliteten på området for eksisterende hytteeiere da de 

har kjøpt hyttetomter innenfor området med forventning i den reguleringsplanen som forelå bed 

kjøpetidspunktet.  
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I tillegg til en økning av utbyggingsområdet innenfor planområdet ønsker også utbygger å øke 

byggehøydene innenfor området.  Denne endringen faller heller ikke innenfor det man kan betegne 

som en mindre reguleringsendring.   

 

Hjerpeset vil også bemerke at grunneier og andre grunneiere i området ikke har fulgt opp alle 

rekkefølgebestemmelsene etter detaljreguleringsplanen slik det kreves.  I tillegg ser man også 

brudd på reguleringsbestemmelsene der utbygging må fare varsomt frem i terrenget for å gjøre 

terrennginngrepene minst mulig.  Det har her ikke blitt konsekvenser for utbyggere fra kommunens 

side. Det bemerkes at dette er spessielt fremtredende i uytbyggingsområdet ved siden av Skeislia.  

 

En økning fra 5 til 18 nye hytter vil også medføre en betydelig merbelastning på vegnettet. I tillegg 

vil menneskelig støy øke med utgangspunkt i merbelastningen av antall nye hytter.  Opprinnelige 

hytteiere i området kjøpte blant annet hytter med bakgrunn i at omgivelsene her var rolige og at 

selger reklamerte for akkurat dette.  Hyttefelt blir også forandret fra å se ut som et hyttefelt til et 

boligfelt.  Bebyggelsen vil også ruve utover et myrområde som kan skape problemer for drenering 

og naturmangfold.  

 

Hjerpeseth stusser også på kommunens kapasitet da det allerede foreligger flere godkjente 

hyttetomter i området som ikke er bebygd. Gausdal kommune bør ta vare på de hytteierene som er 

da det i mars ble hytteforbud i forbindelse med Covid 19.  At man da ikke klarer å ta vare på de 

hytteierne som er der i dag motstrider derfor en økning i antall nye hytter. Dette anses som 

uansvarlig fra kommunens side.   

 

Hjerpeseth ønsker at planforslaget ikke blir godkjent, men er positiv til endring av skiløypetrasee.   

Forslagstillers kommentar: Reguleringsendringen vil bli behandlet videre som en ordinær 

reguleringsendring etter føringer fra Fylkesmannen.  Fylkeskommunen vurderer at merbelastningen 13 

nye hytter vil medføre er innenfor det vegnettet og dagens infrastruktur vil kunne tåle. Gjeldende 

områdereguleringsplan Skei Sør åpner opp for høyere gesims-og mønehøyde enn det som er lagt til 

grunn for dette området.  Utvidelse av gesims-og mønehøyde anses ikke å være vesentlig ruvende 

ovenfor eksisterende bebyggelse. Ny planlagt utbygging ivaretar også gode siktlinjer for å sikre frisikt 

ovenfor eksisterende bebyggelse.   

 

Hytteforbudet i påsken 2020 som følge av Covid-19 gjaldt hele landet og var ikke spesielt for Gausdal. 

 

 

Sør-Skei Hytteeierforening 

Dato: 05.08.20 

Det er kommet inn henvendelser fra medlemmene i hytteierforeningen vedrørende 

omreguleringen av Skeislia.  
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Som hytteeier og kjøper, må man kunne forvente at de reguleringsbestemmelser som gjelder for 

områder rett i nærhet av en tomt er gjeldende og ikke blir forandret vesentlig etter kjøp.  En 

endring som foreslått i reguleringsendringen skaper usikkerhet blant eksisterende og nye 

hyttekjøpere. Sør Skei hytteforening ber derfor om at reguleringsendringen ikke blir godkjent.  

  

Hytteforeningen er også redd for at en slik presedens er med på å gi andre hytteeier øynene opp for 

at man kan bygge akkurat som man selv vil på Skei.  Tiltenkt bebyggelse passer ikke inn i 

hyttemiljøet og vil endre preget på området.  Flere grøntområder blir borte og snauhogst i området 

tilsier at gjenværende vegetasjon blir borte.  

 

Det bemerkes også at utbygger allerede har økt utbyggingen tidligere med 9 tomter. Det ønskes nå 

å øke dette antallet med ytterligere 13 tomter. Det stilles blant annet spørsmålstegn ved at man 

ønsker å regulere ytterligere tomter da det er vanskelig å selge tomter innenfor området.  

Grunneier har også solgt tomter med reklame for hvordan hyttefeltet skal være og det er derfor 

bemerkelsesverdig hvordan grunneier nå ønsker å regulere området ytterligere.  Det bemerkes 

også at byggehøydene som foreslås ikke harmonere med eksisterende bebyggelse i området.  

Forslagstillers kommentar: Vi mener at hyttetypene er areal- og kostnadseffektive og bidrar til at flere 

kan realisere egen hytte på Skei til en overkommelig pris. Området er også godt egna for høyere 

utnyttelse. Eksisterende hyttebebyggelse vil få gode siktlinjer mellom fremtidig planlagt bebyggelse. 

Grøntarealer vil også sikres der det er betydelig med friluftsarealer i området som kan benyttes til lek 

og annet uteopphold.  

 

Hytteforbudet i påsken 2020 som følge av Covid-19 gjaldt hele landet og var ikke spesielt for Gausdal. 

 

Elisabeth og Martin Fleisje  (H2-11)  

Dato: 20.07.20  

Denne endringen er omfattende og påvirker vår hytte Hågåslettveien 11 i stor grad da vi er 

nærmeste nabo.  Endringsforslaget med en økning fra 5 til 18 tomter medfører betydelig trafikkstøy 

og merstøy i form av økt aktivitetsnivå.  

 

Endringsforslaget foreslår også en økning i gesims/mønehøyde på 1,5 meter. Fleisje har en 

lavtliggende hytte som ligger godt ned i terrenget og vil få et hyttefelt helt inntil døren iform av en 

mur.  Bakgrunnen for valg av hytte her, var med bakgrunn i at reguleringsplanen ikke åpnet opp for 

flere hytter og at reguleringsbestemmelsene la føringer for begrensninger i gesims/mønehøyde.  

 

Fleisje er nå svært skuffet over at grunneier har reklamert for området slik det fremstår i dag og at 

grunneier nå ønsker å regulere hytteområdet med ytterligere tomter.  

 

Som hytteiere på Skeikampen er man også bekymret for om kommunen egentlig har kapasitet til å 

ta vare på antall nye hytteturister. Med Covid 19 situasjonen nært pågående og en vinter preget av 
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hytteforbud er det bemerkelsesverdig at kommunen godkjenner utbygging av ytterligere nye 

tomter.  

 

Som nærmeste nabo er Fleisje svært negativ til den store endringen som nå foreligger for området. 

Endringen vil skape uro og lite forutsigbarhet for hytteiere som allerede har investert i hytte. 

Hytteierne ser på det med stor misnøye da hyttetomtene er kjøpt med bakgrunn i den 

reguleringsplanen som forekom ved kjøpstidspunktet.  Det bes om at kommunen ikke godkjenner 

ønsket reguleringsendring.   

Forslagstillers kommentar: Reguleringsendringen vil bli behandlet videre som en ordinær 

reguleringsendring etter føringer fra Fylkesmannen.  Fylkeskommunen vurderer at merbelastningen 13 

nye hytter vil medføre er innenfor det vegnettet og dagens infrastruktur vil kunne tåle. Gjeldende 

områdereguleringsplan Skei Sør åpner opp for høyere gesims og mønehøyde enn det som er lagt til 

grunn for dette området. Gesims og mønehøyde reduseres med 0,5 m til henholdsvis 4 og 6 m.   Ny 

planlagt utbygging ivaretar også gode siktlinjer for å sikre frisikt ovenfor eksisterende bebyggelse.  Vi 

mener at hyttetypene er areal- og kostnadseffektive og bidrar til at flere kan realisere egen hytte på 

Skei til en overkommelig pris. Området er også godt egna for høyere utnyttelse. 

 

Hytteforbudet i påsken 2020 som følge av Covid-19 gjaldt hele landet og var ikke spesielt for Gausdal. 
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6 Vurdering av planforslaget  

Planforslaget beskrevet ovenfor vurderes til å ikke ha negative konsekvenser for friluftsliv, 

naturmangfold eller barn og unges interesser. Etter varslingen av oppstart kom det inn enkelte 

negative merknader til planforslaget. Omtalte endring ble i samråd med Gausdal kommune vurdert å 

kunne behandles som ”forenklet prosess” (mindre endring). Med bakgrunn for de endringer som er 

kommet inn i varslingsperioder vil planforslaget nå behandles som en ordinær plansak  jf. §12-8.  

Planarbeidet er gjort med faglige vurderinger og plankonsulenten vurderer at forslaget samlet sett gir 

den beste løsningen for området.  Tiltakshaver og forslagstiller tilrår reguleringsplanen godkjent, slik 

det er fremmet med planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser. Dette planforslaget vil på 

en god måte sikre de nødvendige forhold og gi et fullverdig godt grunnlag for hytteområdet på 

Skeislia.  

 

Vurdering etter naturmangfoldloven 

Området er avsatt til byggeområde i kommunedelplanen. Det er tidligere regulert til frilufts formål. 

Omregulering av frilufts formålet i forhold til landbruks og friluftsinteressene belyst i planbeskrivelsen. 

Forhold til jordvern er ikke relevant i denne plansaken. Konsekvenser for naturmangfold er vurdert, jf. 

Lov om forvaltning av naturens mangfold, naturmangfoldloven. Det vises til lovens formål i § 1, 

forvaltningsmålene i §§ 4 - 5 og generell aktsomhetsplikt i § 6. Naturmangfoldloven §§ 8 - 12, jf. § 7 er 

benyttet i planarbeidene. Lovens prinsipp om «føre var prinsippet» og bruk kjent kunnskap er lagt til 

grunn for vurderingene av denne plansaken. 

 

Vurdering av risiko og sårbarhet 

Det er utarbeidet ROS analyse på grunnlag av vurderingen av samfunnssikkerhets og 

beredskapsmessige forhold. Alt i alt er risiko og sårbarhet i planområdet stort sett knytta til 

trafikksikkerhet og støy. Planforslaget er utformet i samsvar med gjeldende planbestemmelser som 

vedlegg i planen Skeislia Familietun. Flomfarevurdering og risikoen for flom innenfor planområdet 

anslås å være svært lav. Det vil ikke være behov for egen overvannsrapport eller fagkyndig vurdering. 

Risikoen for overvann belyses igjennom kjent kunnskap.  Avbøtende tiltak ihht. til trafikksikkerhet vil 

bedre trafikksituasjonen og minke potensiell sannsynlighet for at hendelser vil kunne inntreffe.  

 


